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1. Загальні вказівки 

1.1. Загальні рекомендації до вивчення дисципліни 
 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування системи 

знань з методології та практичного здійснення фінансової санації, 

банкрутства підприємств, фінансового забезпечення ліквідаційних 

процедур.  

Після вивчення даного курсу студенти повинні знати: 

сутність фінансової санації та банкрутства;  

загальні методологічні принципи проведення санації, 

банкрутства та ліквідації підприємств; 

форми і методи державної фінансової підтримки санації 

суб”єктів господарювання; 

економіко – правові аспекти проведення санації; 

Після вивчення  даного курсу студенти повинні вміти: 

складати план санації; 

проводити санаційну реструктуризацію суб”єктів 

господарювання; 

проводити санаційний аудит; 

обирати оптимальні рішення щодо фінансування санації. 

 

1.2. Навчально-методичні матеріали дисципліни 

 

1. Закон України „Про банкрутство” 

2. Закон України „Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом” від 30.06.99. 

3. Банкротство в Украине. Сборник нормативных актов / 

Ананченко А.Э., Арсирий Е.А., Гуртовой В.В. – Харьков  Эспада 

2001 – 296 с. 

4. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством. 

Навчальний посібник К.: ЦНЛ. 2005.- 504 с. 

 5. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування: Навч.пос.-

К.:ЦУЛ, 2003,-224 ст. 

 6. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз підприємств.-К.: 

Знання, 2002.-294 ст. 

7. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: 

теоретико – методологічні засади та практичний інструментарій. _ 

К.: КНТЕУ. 2001. – 580 с. 
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 8. Павловська О.В.та ін Фінансовий аналіз : Навч.метод.пос. для 

самост.вивч. дисципл.К.-КНЕУ 2002.-388 ст. 

9. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство 

підприємств Навчальний посібник. .- К.: КНЕУ, 2005.-412 с. 

10. Череп А.В. Фінансова санація та банкрутство підприємств 

Підручник .-К.:Кондор, 2006.-380 с 

11. Управління фінансовою санацією підприємств. Навчальний 

посібник /С.Я. Салила, О.І. Дацій, Н.В. Несторенко, О.В. 

Серебряков .- Запоріжжя: ГУ „ЗІДМУ, 2005.-238 

12. Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз.Навчальний 

посібник .-К.: А.С.К. ,2005. – 240 с. 

13. Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник/ За ред 

Кірейцева     К. : ЦНЛ,2004.-531 с. 

 

2. Теми та зміст дисципліни 

 

2. 1 . Основи фінансової санації підприємств 

 

1. Сутність фінансової санації. Типи санаційних заходів. 

2. Форми проведення санації 

3. Модель фінансової санації. 

4. Критерії ефективності санаційних заходів на підприємстві. 

-1- 

Санація — це система фінансово-економічних, виробничо-

технічних, організаційно-правових та соціальних заходів, 

спрямованих на досягнення и відновлення платоспроможності, 

ліквідності, прибутковості і конкурентоспроможності підприємства-

боржника в довгостроковому періоді. 

Отже, санація — це сукупність усіх можливих заходів, які здатні 

привести підприємство до фінансового оздоровлення. Економічним 

змістом санації є відновлення платоспроможності й фінансової 

стійкості підприємства.  

Метою санації є: 

поліпшення структури капіталу; 

конкурентноспроможність; 

відновлення платоспроможності та ліквідніості; 

покриття поточних збитків; 
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скорочення заборгованості; 

формування фінансових ресурсів. 

Розрізняють типи санаційних заходів: 

1. Санаційні заходи організаційно-правового характеру 

направлені на удосконалення організаційної структури 

підприємства, організаційно-правових форм бізнесу, поліпшення 

якості менеджменту, звільнення підприємства від непродуктивних 

виробничих структур.  

2. Фінансово-економічні заходи  повинні бути направлені на 

покриття поточних збитків і усунення причин їх виникнення, 

оновлення або збереження ліквідності і платоспроможності 

підприємств, скорочення всіх видів заборгованості, поліпшення 

структури оборотного капіталу і формування фондів фінансових 

ресурсів, необхідних для проведення санаційних заходів 

виробничо-технічного характеру. 

3. Виробничо-технічні санаційні заходи пов'язані з мо-

дернізацією і оновленням виробничих фондів, зі зменшенням 

простоїв і збільшенням ритмічності виробництва, скороченням 

технологічного часу, поліпшенням якості продукції і зниження її 

собівартості, і мобілізацією санаційних резервів у сфері 

виробництва. 

4. Соціально-санаційні заходи пов'язані із забезпеченням 

соціальної захищеності працівників підприємств-боржників: 

створення і фінансування системи перепідготовки кадрів, пошук і 

пропозиція альтернативних місць, додаткові виплати по безробіттю, 

надання звільненим працівникам позик, виплат по заробітній платі, 

вихідної допомоги. 

-2- 

Можна виділити наступні форми санації підприємства: 

1. Санація підприємства, яка направлена на реорганізацію 

боргу (без зміни статусу юридичної особи підприємства, що 

санується), передбачає наступні варіанти: 

- дотації і субвенції за рахунок коштів бюджету. Так 

сануються, в основному, державні підприємства . Для такої санації 

необхідні певні основні умови: забезпечення подальшого розвитку 

пріоритетних галузей економіки; галузева та міжгалузева 

переорієнтація діяльності підприємства; здійснення 

антимонопольних заходів; інші цілі за ініціативою органів, що ма-
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ють право управляти державним майном; 

- державне пільгове кредитування. Відмінністю цієї форми 

санації є лише зворотний характер надаваних фінансових ресурсів і 

більш пільговий режим кредитування порівняно з умовами 

фінансового ринку; 

- цільовий банківський кредит. Ця форма санації здійснюється  

комерційним банком, що обслуговує підприємство, після 

ретельного аудиту останнього, оскільки надання такого цільового 

санаційного кредиту має дуже високий рівень ризику. 

-  переведення боргу на іншу юридичну особу. Умови такого 

переведення боргу зумовлюються спеціальною угодою. Для цієї 

форми рефінансування боргу потрібна обов'язкова згода кредитора.  

- реструкпруктуризація короткострокових кредитів у 

довгострокові. Ця форма санації використовується тільки по 

фінансових кредитах, де кредитором виступає комерційний банк, 

який здійснює обслуговування  підприємства.  

- випуск облігацій та інших ЦП під гарантію санатора. Така 

форма санації, як правило, здійснюється  комерційним банком, що 

обслуговує підприємство. 

 - списання сенатором  - кредитором частини боргу . 

Використовується в тому випадку, якщо вимоги про повне 

погашення боргу нереальні. 

 2. Санація підприємства, яка направлена на реорганізацію 

(зі зміною, як правило, статусу юридичної особи підприємства, 

що санується), носить наступні основні форми: злиття, 

поглинання, розділення, перетворення у відкрите акціонерне 

товариство, передача в оренду, приватизація. 

1) злиття. Така форма санації здійснюється шляхом об'єднання 

підприємства-боржника з іншим, фінансово стійким, 

підприємством. Результатом такого об'єднання є втрата 

самостійного юридичного статусу підприємства-боржника.  

2) поглинання. Ця форма санації здійснюється шляхом придбання 

підприємства-боржника підприємством – санатором.  

3) поділ. Така форма санації може бути використана для 

підприємств, що здійснюють багатогалузеву господарську 

діяльність.  

4) перетворення у відкрите акціонерне товариство. Умовою 

такої форми санації є забезпечення засновником мінімального 
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розміру статутного фонду, встановленого законодавством; 

5) передача в оренду. Умовою  такої санації є прийняття 

колективом  боргів підприємства.  

6) приватизація. За такою формою сануються державні 

підприємства.  

-3- 

Фінансове оздоровлення підприємства шляхом санації 

здійснюється за такими основними етапами: 

1.  визначення доцільності й можливості проведення санації;  

2. обгрунтування концепції та визначення напряму здійснення 

санації ;                                                                                                                          

Концепція відображає ідеологію здійснення санації, визначаючи 

її майбутні напрями та форми. Розрізняють захисну і наступальну 

концепції здійснення санації підприємства. 

3. вибір форми санації та підбір санаторів;   

Такий підбір здійснюється, з форм санації, і передує розробці 

проекту санації. При формах санації, скерованих на рефінансування 

боргу підприємства, основними санаторами можуть виступати: 

- власники підприємства (у тому числі й державні органи — на 

підприємства державної форми власності); 

- кредитори підприємства; 

-комерційний банк, який здійснює обслуговування підприємства. 

При формах санації, спрямованих на реструктуризацію 

(реорганізацію) підприємства, основними санаторами можуть бути: 

- власники підприємства; 

- підприємства-кредитори; 

- сторонні господарські об'єкти — юридичні особи; 

- трудовий колектив санованого підприємства. 

4. розробка плану санації; 

5. проведення процедури санації. 

-4- 

 Виділяють ефективність: абсолютну, порівняльну, 

госпрозрахункову та синергічну. 

Абсолютна ефективність нововведень характеризує відношення 

кінцевого госпрозрахункового ефекту до затрат на реалізацію 

виробничого варіанта. Цей варіант вибирається за критерієм 

порівняльної ефективності — мінімум приведених витрат. 

Порівняльна ефективність нововведень обчислюється у разі 
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вибору кращого із можливих варіантів заходів нововведень. Як 

ефект може прийматися зростання прибутку за рахунок зниження 

собівартості при реалізації одного варіанта порівняно з іншими, а як 

затрати — додаткові капіталовкладення, що забезпечили це 

зниження за кращим варіантом. 

Госпрозрахункова ефективність нововведень, за допомогою якої 

оцінюється результативність затрат у масштабах галузі, 

підприємства розраховується як відношення прибутку до вартості 

виробничих фондів або собівартості (рентабельність виробництва і 

продукції). 

Синергічна ефективність виражає такий комбінований вплив су-

купності тих чи інших інновацій на фінансово-економічний стан 

суб'єкта господарювання, коли кожна інновація посилює вплив усіх 

інших. 

Основою для вибору тієї чи іншої форми санації є розрахунок її 

ефективності (Е), яка визначається за формулою 

 

прогнозований обсяг додаткового прибутку 

обсяг витрат на реалізацію санації 

 

2. 2. Планування фінансового оздоровлення  

підприємства 

1. Методи та принципи планування. 

2. План фінансової санації підприємства. 

3. Планування санаційних заходів на принципах бюджетування. 

4. Моніторинг реалізації заходів плану санації.  

-1- 

При фінансовому оздоровленні підприємства використовують  

специфічні принципи планування, зокрема:  

цільова направленість — це чітко визначена кінцева ціль.  

принцип системності — комплексне дослідження планування, 

що охоплює всі сфери діяльності підприємства 

принцип безперервності означає створення таких 

організаційно-господарських і технічних умов, за яких досягається 

стійкий і безперервний запланований режим процесу санаційних 

заходів, темпів науково-технічного прогресу в галузі 

принцип оптимальності використання ресурсів — це 

ефективне та повне використання виробничих потужностей, які 
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беруть участь у діяльності підприємства.  

принцип планомірності, пропорційності й динаміки — 

спрямований на вирішення не тільки поточних, але й довготривалих 

завдань розвитку підприємства.  

принцип збалансованості головним його проявом є 

відповідність потреб в ресурсах наявності їх. 

принцип ефективності управління викликаний 

різноманітністю шляхів досягнення однієї і тієї ж мети. Якщо 

приймається глобальне, масштабне (а то й будь-яке) рішення, то 

воно має бути детально обґрунтоване.  

Планування санаційних заходів підприємства здійснюється за 

допомогою різних методів.  

Метод екстраполяції використовується за монопольного 

становища підприємства. На підставі динаміки показників, що 

досягнуті на момент розробки плану, їх беруть за основу на 

майбутнє. 

Інтерполяційний метод передбачає зворотний рух — від 

встановлення мети та кінцевого значення планових показників до 

обчислення проміжних їх величин. 

Експериментально-статистичний — передбачає встановлення 

планових показників використання фактичних статистичних даних 

за попередні роки, середніх величин. 

Факторний метод планування — за цим методом значення 

показників визначають на підставі розрахунків впливу 

найважливіших чинників, що обумовлюють зміни цих показників. 

Розрахунки застосовуються при плануванні ефективності 

виробництва. 

Метод нормативного планування — планові показники 

розраховуються на підставі прогресивних норм використання 

ресурсів із врахуванням їх змін в результаті впровадження 

організаційно-технічних заходів у плановому періоді. 

Балансовий метод планування — побудований на застосуванні 

таблиць-балансів, в одній частині яких зазначають всі напрямки 

витрачання ресурсів відповідно до потреби, а в другій частині — 

джерела надходження цих ресурсів. Під час опрацювання балансу 

важливо домогтися рівності між цими двома його частинами. 

Матричний метод планування — полягає в побудові моделей 

взаємозв'язків між виробничими підрозділами та показниками. 
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-2- 

Розробка планів санації здійснюється відповідно до вимог 

Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника 

або визнання його банкрутом" від 30 червня 1999 р. і має на меті 

оздоровлення фінансово-майнового стану боржника, погашення 

вимог кредиторів і запобігання визнанню боржника банкрутом. Цей 

документ розробляють, як правило, фінансові та контролінгові 

служби підприємства, яке перебуває у фінансовій кризі, 

представники потенційного санатора, незалежні аудиторські та 

консалтингові фірми. 

План, як правило, складається зі вступу та чотирьох розділів.                         

Вступ 

Загальна характеристика підприємства 

правова форма організації бізнесу й форма власності; 

організаційна структура;  

сфера діяльності; 

історична довідка. 

 Розділ 1. Аналіз вхідних даних 

оцінювання зовнішнього середовища; 

аналіз фінансово-господарського стану підприємства; 

аналіз причин кризового стану і слабких місць;  

стан ринків збуту продукції; 

існуючий потенціал; 

обгрунтування доцільності санації. 

Розділ 2. Стратегія санації, оперативна програма 

стратегічні цілі санації (дерево цілей); 

каталог оперативних дій з відновлення ліквідності. 

Розділ 3. План санаційних заходів 

А — план маркетингу та оцінка ринків збиту;  

Б — план виробництва та капіталовкладень;  

В — організаційний план;  

Г — фінансовий план. 

Розділ 4. Ефективність санації та заходи щодо реалізації 
плану 

організація реалізації плану; 

критерії оцінювання ефективності; 

оперативний санаційний контролінг; 
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можливі ризики в процесі виконання; 

сума можливих збитків; 

можливий обсяг додаткового прибутку. 

-3- 

До сучасних технологій управління бізнесом відносяться 

бюджетування і управлінський облік.  

Бюджетування — це технологія фінансового планування, 

обліку і контролю доходів і витрат, одержаних від бізнесу на всіх 

рівнях управління, що дозволяв аналізувати прогнозовані та 

отримані фінансові показники.     

Управлінський облік — це система управління затратами, яка 

включає облік, систематизацію та аналіз використання ресурсів у 

минулих періодах з метою отримання базової інформації для оцінки 

наслідків фінансово-господарської діяльності підприємства чи 

окремих операцій у плановому періоді. 

До основних характеристик бюджетування можна віднести: 

короткостроковість (до одного року);     

високий рівень конкретизації; 

внутрішню спрямованість; 

тісну інтеграцію з контролем та аналізом відхилень. 

Запровадивши систему бюджетування, підприємство отримує 

можливість: 

 складати реальні прогнози фінансово-господарської діяльності; 

 вчасно виявляти найбільш вузькі місця в управлінні 

підприємством; 

 швидко підрахувати економічні наслідки при можливих 

відхиленнях від наміченого плану за допомогою фінансових 

моделей на основі прогнозу розвитку ситуації і прийняти вчасно 

ефективне рішення; 

 скоординувати роботу структурних підрозділів і служб на 

досягнення поставленої мети; 

 підвищити керованість підприємства за рахунок оперативного 

відстеження відхилень факту від плану і своєчасного прийняття 

рішень. 

У результаті впровадження бюджетування підвищується рівень 

фінансової культури і дисципліни менеджерів і керівників 

підприємства.  
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-4- 

Моніторинг включається в систему поточного й оперативного 

фінансового контролінгу й забезпечується фінансовою службою 

підприємства.                                                                                                                

Рішення про фінансове оздоровлення підприємства може 

прийматися: 

 у період досудової санації боржника — з ініціативи власників 

підприємства, кредиторів, органів місцевого самоврядування, 

центральних органів виконавчої влади — коли існує у підприємства 

загроза неплатоспроможності; 

 у програмі судових процедур, які адресуються до підприємства-

боржника після порушення справи про банкрутство. 

Законодавством України регулюється порядок проведення 

досудової санації державних підприємств з ініціативи 

уповноважених органів, підприємств, кредиторів або інших осіб. 

Реалізація цих заходів узгоджується з Фондом державного майна в 

установленому порядку. Досудова санація державних підприємств 

провадиться за рахунок коштів державних підприємств та інших 

джерел фінансування. Обсяг таких коштів щороку встановлюється 

Законом про Державний бюджет України. 

Справа про банкрутство підприємства порушується за 

письмовою заявою будь-кого з кредиторів боржника, органів 

державної податкової служби або контрольної служби, працівників 

підприємства до господарського суду за наявності ознак фінансової 

неплатоспроможності.  

Рішення господарського суду щодо санації боржника або 

визнання його банкрутом приймається на підставі пропозиції 

комітету кредиторів, а також на підставі даних експертної комісії. З 

прийняттям рішення про проведення санації підприємства-

боржника господарський суд призначає керуючого санацією, 

приймає план та визначає санаторів.  

План санації повинен містити заходи по відновленню 

платоспроможності боржника, умови участі інвесторів (за їх 

наявності) в повному або частковому задоволенні вимог кредиторів, 

термін та черговість виплати боржником боргу кредиторам і умови 

відповідальності інвестора за невиконання прийнятих згідно з 

планом санації зобов'язань.  

Керуючий санацією щокварталу звітує перед комітетом 
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кредиторів про виконання плану санації. За результатами розгляду 

звіту керуючого санацією збори кредиторів приймають одне з таких 

рішень:  

припинення процедур санації з відновлення платоспроможності 

боржника;  

припинення процедури санації в зв'язку з невідновленням 

платоспроможності боржника і відкриття ліквідаційної процедури;  

звернення до господарського суду із клопотанням продовження 

термінупроцедури санації; 

укладення мирової угоди. 

Мета санації вважається досягнутою, якщо вдалося за рахунок 

зовнішніх та внутрішніх фінансових джерел нормалізувати 

господарську діяльність і уникнути оголошення підприємства-

боржника банкрутом з наступною його ліквідацією. 

 

  2. 3. Контролінг 

 

1. Сутність завдання  та функції контролінгу 

2. Система раннього попередження та реагування. прогнозування 

банкрутства. 

3. Методи контролінгу 

-1- 

     Контролінг - функціональна система планування, контролю, 

аналізу відхилень, координації, внутрішнього консалтингу та 

загального інформаційного забезпечення керівництва підприємства. 

Діяльність служб контролінгу має зосереджуватися на 

розглянутих далі трьох напрямках. 

Упровадження (або підвищення ефективності функціонування) 

системи раннього попередження та реагування, що має на меті 

прискорити виявлення кризових явищ і забезпечити вжиття 

адекватних заходів для їх подолання. 

Розробка ефективної санаційної концепції та плану санації, що 

має здійснюватися в тісному співробітництві із зовнішніми 

експертами. 

Контроль за реалізацією плану санації та своєчасне виявлення 

відхилень, додаткових ризиків і шансів з відповідним коригуванням 

плану.                                                      

Сутність контролінгу виявляється через його функції.  
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формування інформаційних каналів та інформаційне 

забезпечення підприємства; 

координація планів і діяльності; 

стратегічне та оперативне планування; 

контроль, ревізія та внутрішній аудит; 

методологічне забезпечення та внутрішній консалтинг. 

                                                            -2- 

     Система раннього попередження та реагування (СРПР) — це 

особлива інформаційна система, яка сигналізує керівництву про 

потенційні ризики, які можуть насуватися на підприємство як із 

зовнішнього, так і з внутрішнього середовища. СРПР розглядається 

як один з важливих інструментів системи контролінгу. 

Існує багато підходів до прогнозування фінансової неспроможності 

суб’єктів господарювання. Будь-яка методика оцінювання 

кредитоспроможності є, по суті, методикою прогнозування 

банкрутства.  

У зарубіжній практиці поширення набули дві моделі — 

Альтмана та Спрінгейта, названі на честь їх авторів. 

     Модель Альтмана (розроблена в 1968 році і відома також під 

назвою «розрахунок Z-показника» — інтегрального показника рівня 

загрози банкрутства): 

Z = 1,2 А + 1,4 В + 3,3 С + 0,6 D + 1,0 E,                  (1) 

     де  A — робочий капітал / загальна вартість активів;  

B — чистий прибуток / загальна вартість активів;  

C — чистий дохід / загальна вартість активів;  

D — ринкова капіталізація компанії (ринкова вартість акцій) / 

сума заборгованості;  

E — обсяг продажу / загальна вартість активів. 

 Значення показника «Z» так пов’язане з імовірністю 

банкрутства: 

     Z  ≤  1,8 — дуже висока; 

1,81 ≤  Z ≤  2,70 — висока; 

2,71 ≤   Z ≤   2,99 — можлива; 

Z ≥   3,00 — дуже низька. 

Точність прогнозування банкрутства згідно з цією моделлю 

становить 95%.  

Модель Спрінгейта  
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Z = 1,03 A + 3,07 B + 0,66 C + 0,4 D,                                              (2) 

де A — робочий капітал / загальна вартість активів;  

B — прибуток до сплати податків та процентів / загальна 

вартість активів;  

C — прибуток до сплати податків / короткострокова 

заборгованість;  

D — обсяг продажу / загальна вартість активів. 

     Вважається, що точність прогнозування банкрутства за цією 

моделлю становить 92%, проте з часом цей показник зменшується. 

Якщо Z < 0,862, то підприємство є потенційним банкрутом. 

       Згідно з кількома методиками прогнозування банкрутства 

побудовано універсальну дискримінантну функцію: 

Z = 1,5X1 + 0,08X2 + 10X3 + 5X4 + 0,3X5 + 0,1X6 ,                    (3) 

де Х1 — cash-flow / зобов’язання; 

Х2 — валюта балансу / зобов’язання; 

Х3 — прибуток / валюта балансу; 

Х4 — прибуток / виручка від реалізації; 

Х5 — виробничі запаси / виручка від реалізації; 

Х6 — оборотність основного капіталу (виручка від реалізації / 

валюта балансу). 

     Здобуті значення Z-показника можна інтерпретувати так: 

Z > 2 — підприємство вважається фінансово стійким, і йому не 

загрожує банкрутство; 

1 < Z < 2 — фінансова рівновага (фінансова стійкість) підприємства 

порушена, але за умови переходу на антикризове управління 

банкрутство йому не загрожує; 

0 < Z < 1 — підприємству загрожує банкрутство, якщо воно не 

здійснить санаційних заходів; 

Z < 0 — підприємство є напівбанкрутом. 

    Зауважимо, що у вітчизняній практиці зазначені моделі 

застосовуються мало, оскільки не враховують галузевих 

особливостей розвитку підприємств та притаманних їм форм 

організації бізнесу.  

                                                       -3- 

  

До головних специфiчних методiв контролiнгу належать такі: 

опитування 

факторний аналіз 
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аналіз точки беззбитковості 

бенчмаркінг; 

вартісний аналіз; 

портфельний аналіз; 

АВС-аналіз; 

бюджетування. 

1. Опитування (анкетування) 

Успішно використати цей метод контролінгу (який одночасно є і 

методом санаційного аудиту) можна лише в разі додержання таких 

умов: 

     керівництво підприємства має брати безпосередню участь в 

організації опитування (анкетування); 

     з керівництвом потрібно заздалегідь узгодити питання, які 

вносяться в анкету для опитування; 

     керівництво має бути готовим сприйняти конструктивну критику 

й побажання підлеглих; 

     опитування не повинно спровокувати конфлікт чи ускладнити 

стосунки між керівництвом та працівниками; 

     участь керівництва та співробітників в опитуванні має бути 

добровільною; 

    анонімність анкетування та оцінки; 

     участь в організації анкетування нейтральної сторони; 

     результати аналізу опитування мають бути матеріалізовані у 

формі конкретних заходів щодо вдосконалення тієї чи іншої 

функціональної ділянки підприємства. 

2. Факторний аналіз відхилень 

Мета методу полягає у визначенні та оцінюванні причини 

відхилень фактичних показників витрат від нормативних 

(планових). Відхилення може виникнути в результаті дії трьох 

основних факторів: 

зміни обсягів виробництва продукції; 

     зміни цін на ресурси; 

     зміни норм витрат на одиницю продукції. 

3. Аналіз точки беззбитковості (Break-Even-Analyse) 

    Цей метод контролінгу зводиться до визначення мінімального 

обсягу реалізації продукції (у разі незмінних цін та умовно-

постійних витрат), за якого підприємство може забезпечити 

беззбиткову операційну діяльність у короткостроковому періоді. 
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Точка беззбитковості характеризує такий обсяг виробництва й 

реалізації продукції, якому відповідає нульовий прибуток 

підприємства — виручка від реалізації продукції дорівнює валовим 

витратам на її виробництво та реалізацію. 

      4. Бенчмаркінг 

Бенчмаркінг (від англ. benchmarking) — це перманентний, 

безперервний процес порівняння товарів (робіт, послуг), 

виробничих процесів, методів та інших параметрів досліджуваного 

підприємства (структурного підрозділу) з аналогічними об’єктами 

інших підприємств чи структурних підрозділів.      

5. Вартісний аналіз 

Вартісний аналіз - один з найдієвіших інструментів скорочення 

собівартості продукції, зокрема витрат на сировину та матеріали. У 

процесі аналізу досліджуються всі без винятку характеристики 

продукту, статті калькуляції з метою виявлення резервів зниження 

собівартості. За оцінками західних експертів, успішний вартісний 

аналіз може виявити резерви зниження витрат в розмірі до 20% 

повної собівартості продукції. 

6. Портфельний аналіз 

В основу портфельного аналізу покладено два оцінні критерії: 

теперішня вартість очікуваних доходів від володіння цінними 

паперами (проценти, дивіденди) та рівень ризикованості вкладень. 

За аналогією з цінними паперами можна проводити аналіз портфеля 

продукції (послуг) підприємства. Це означає, що портфельний 

аналіз доцільний на тих підприємствах, які виробляють багато видів 

продукції.  

     7. АВС-аналіз 

АВС-аналіз полягає у виявленні та оцінюванні кількісних 

значень небагатьох величин, частка яких у загальній сукупності 

вартісних показників найбільша. Завдяки цьому вдається 

сконцентрувати увагу на пріоритетних напрямках зниження 

собівартості продукції, а також визначити реальні шляхи 

підвищення обсягів реалізації. 

8. Бюджетування. 

Основною формою оперативного планування є бюджетування.   

Є два видт бюджетування : операційний бюджет та оперативний 

фінансовий план. Операційний бюджет складається з виробничої 

програми, плану реалізації, плангу витрат. В ході оперативного 
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планування складається баланс надходжень і видатків, платіжний 

календар, плануються показники прибутку. 

 

2. 4. Оцінювання санаційної спроможності 
підприємства 

1. Санаційна спроможність підприємства 

2. Сутність санаційного аудиту 

3. Порядок проведення санаційного аудиту 

4. Аудиторський висновок 

-1- 

Санаційна спроможність - це наявність у підприємства, що 

перебуває у фінансовій кризі, фінансових, організаційно-технічних 

та правових можливостей, які визначають його здатність до 

успішного проведення фінансової санації.  

Санаційно здатним підприємство буде в тому разі, коли 

продисконтована очікувана вартість майбутніх активів (за умови 

успішної санації) буде більшою за вартість його ліквідаційної маси 

перед проведенням санації. 

Згідно з методичними вказівками Міністерства економіки 

України, санаційну здатність підприємства слід визначити за трьома 

основними показниками: 

• показником поточної платоспроможності; 

• коефіцієнтом забезпечення власними засобами; 

• коефіцієнтом покриття. 

З правового погляду санаційно-здатним підприємство буде в 

тому разі, якщо воно спроможне підтримувати фінансову рівновагу 

в довгостроковому періоді, тобто є достатні передумови для 

відновлення та збереження стабільної платоспроможності, щоб 

кредитори не мали підстав звертатися із заявою до господарського 

суду, порушуючи справи про банкрутство. 

 

-2- 

Аудит - це незалежна експертиза публічної бухгалтерської та 

фінансової звітності, іншої інформації щодо фінансово-

господарської діяльності суб'єктів господарювання, мета якої - 

перевірити достовірність їх звітності, визначити повноту та
 

відповідність чинному законодавству здійснюваного обліку та 

сформувати висновки про реальний фінансовий стан підприємства. 
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Характерним для санаційного аудиту є те, що він проводиться на 

підприємствах, які перебувають у фінансовій кризі. Головна його 

мета - оцінити санаційну спроможність підприємства на підставі 

аналізу фінансово-господарської діяльності та наявності санаційної 

концепції. 

Санаційний аудит проводять зовнішні аудитори в тісній 

співпраці з внутрішніми службами підприємствами, особливо з 

відділом контролінгу.  

Джерела інформації для проведення санаційного аудиту 

представлено на рис.1. 

 
 

Рис.1. Джерела інформації для проведення санаційного аудиту 
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-3- 

Механізм проведення аудиту  включає наступні 4 етапи: 

1. Оперативний аналіз поточного стану підприємства, оцінка 

стратегічного планування та прогнозів економічного розвитку, 

ознайомлення з результатами попередньої аудиторської перевірки і 

результатами виконання фінансових планів і бізнес-планів 

підприємства, якщо вони наявні. 

2. Загальний аналіз виробничої і господарської діяльності 

підприємства. 

Перш за все аналізується виробнича структура
 
підприємства; 

обсяг і асортимент виробничої продукції і її реалізації; склад і стан 

основних фондів і об”єктів соціальної інфраструктури; чисельність 

робітників. 

3. Загальний аналіз фінансового стану підприємства.  

Особливості аудиту фінансового стану підприємства, яке є 

фінансово нестабільним або неспроможним, враховані в 

методичних матеріалах Агентства по питанням попередження 

банкрутства підприємств та інших, але орієнтуватися в своїх діях 

потрібно на проведення експертизи представленого плану санації.  

4. Виявлення впливу зовнішнього середовища на реалізацію 

плану фінансового оздоровлення. Експертиза повинна встановити 

відхилення від нормальної закупівельної і збутової політики і 

причини їх виникнення. Доцільно оцінити обсяг і фінансовий 

еквівалент додаткових втрат, до яких призводять такі порушення. 

Особливу увагу потрібно приділити контрактам з використанням 

бартерних операцій, а також операцій у формі взаємозаліків. 

-4- 

Завершується аудит загальною оцінкою санаційної спроможності 

підприємства та складанням акта аудиторської перевірки. 

    Акт аудиторської перевірки може складатися з таких розділів: 

1. Основні відомості про аудитора та аудиторську фірму. 

Подається така інформація: 

назва аудиторської фірми, номер і дата ліцензії, виданої  

Аудиторською палатою, адреса, телефон; 

відомості про аудитора: прізвище, ініціали, номер, дата видачі 

сертифіката аудитора. 

2. Підстави для здійснення аудиту, мета, методи та обсяг. 

Зазначаються замовники аудиту, відповідні законодавчі підстави, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21

об’єкт аудиту (реквізити підприємства), мета та завдання цього 

заходу, основні документи й методи, використані під час його 

здійснення. 

    3. Оцінка достовірності інформації та наданих доказів. 
Акт має чітко викладати думку аудитора про відбитий у звітності 

фінансовий стан підприємства, а також про наведені у плані санації 

дані з погляду їх повноти, достовірності, реальності та 

об’єктивності.  

    4. Висновки про санаційну спроможність чи неспроможність. 
    Остаточний висновок можливий у трьох варіантах. 

1. Однозначно стверджується, що концепція санації відбиває 

реальний стан справ і підприємство є санаційно спроможним. 

2. Зазначається, що план санації можна реалізувати, виконавши 

певні рекомендації, зроблені під час санаційного аудиту. 

3. План санації визнається нереальним, а сама санація — 

неможливою. 

   Якщо аудитор установлює, що санація підприємства є можливою 

лише при виконанні певних рекомендацій, зроблених у ході аудиту, 

то він має зробити посилання на зміст даних рекомендацій.  

Якщо план санації визнано недосконалим, аудитор має 

обґрунтувати цей висновок, назвати позиції плану, які є недостовір-

ними або сумнівними щодо здатності підприємства їх реалізувати й 

продовжувати свою фінансово-господарську діяльність у 

майбутньому.  

Якщо аудитор переконаний у тому, що підприємство не в змозі 

надалі функціонувати, він має дати таке формулювання: концепція 

санації є хибною. 

 

2. 5. Види санації та її фінансове забезпечення 

 

1. Досудова санація 

2. Судова санація 

3. Джерела забезпечення санації підприємств 

4. Мирова угода 

-1- 

В Законі про банкрутство досудова санація розглядається як 

система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, 

які здійснюються з метою уникнення порушення провадження у 
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справі про визнання боржника банкрутом. 

Ініціатива щодо проведення досудової санації може виходити від 

підприємства-боржника, кредиторів або інших осіб. Для проведення 

санації можна залучати потенційних інвесторів, якими можуть 

виступати партнери по бізнесу, підприємства регіону тощо. 

Для розробки плану досудової санації на підприємстві реко-

мендується утворювати робочу групу, до складу якої мають вхо-

дити представник боржника, кредитори та потенційні інвестори. 

У плані досудової санації повинна бути внесена крім відомостей 

про підприємство-боржника така інформація: 

відомості про фінансовий стан боржника; 

заходи щодо відновлення платоспроможності; 

розрахунок необхідних коштів для реалізації заходів; 

визначення джерел фінансування заходів (наприклад, зо-

бов'язання інвесторів, кредиторів щодо погашення боргу або 

надання фінансової допомоги, кошти державного бюджету чи 

отримані від оренди майна, відчуження основних засобів, 

погашення дебіторської заборгованості, кредити банків тощо); 

умови участі інвесторів і кредиторів у проведенні досудової 

санації (наприклад, набуття права власності на майно підприємства 

відповідно до законодавства, розпорядження частиною його 

продукції, оренда майна підприємства, задоволення вимог 

кредиторів шляхом переведення боргу повністю або його частини 

на інвестора тощо); 

очікувані наслідки виконання плану досудової санації. 

Важливою складовою плану є визначення терміну та кінцевих 

строків проведення досудової санації. Цей термін повинен бути 

розрахований таким чином, щоб у підприємства-боржника був час 

для виходу зі скрутного фінансового становища та проведення 

оздоровлення виробничої діяльності. 

-2- 

Господарський суд за клопотанням комітету кредиторів у строк, 

що не перевищує строку дії процедури розпорядження майном, 

приймає рішення про проведення санації боржника. 

Санація запроваджується на строк не більше дванадцяти місяців, 

але за клопотанням комітету кредиторів чи керуючого санацією або 

інвесторів цей строк може бути продовжений ще до шести місяців 

або скорочений. 
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Після відкриття процедури санації суд призначає керуючого 

санацією. 

Прийнявши справи по управлінню підприємством-боржником, 

керуючий санацією отримує право самостійно розпоряджатися 

майном боржника з урахуванням обмежень, що передбачені за-

конодавством про банкрутство. Він також може укладати від імені 

боржника цивільно-правові угоди, включаючи мирову угоду. 

Протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про санацію
 

божника керуючий санацією зобов'язаний подати комітету 

кредиторів для ухвалення план санації боржника. У разі наявності 

інвесторів план санації розробляється та погоджується за участю 

інвесторів. 

Комітет кредиторів після розгляду плану санації та передбачених 

в ньому заходів може схвалити план санації та подати його на 

затвердження господарського суду, відхилити план санації і 

звернутися до господарського суду з клопотанням про визнання 

боржника банкрутом і розпочати ліквідаційну процедуру або 

відхилити план санації, звернутися до господарського суду з кло-

потанням про звільнення керуючого санацією від виконання ним 

обов'язків та про призначення нового керуючого санацією.  

Схвалений комітетом кредиторів план санації та протокол 

засідання комітету кредиторів подаються керуючим санацією в 

господарський суд на затвердження у строк не пізніше п'яти днів з 

дня проведення засідання комітету кредиторів. 

Господарський суд затверджує план санації боржника, після чого 

він стає програмою дій учасників у справі на період відновлення 

платоспроможності підприємства-боржника. Якщо заходи, 

передбачені планом санації, розраховані на більший строк, ніж по-

чатково встановлений, господарський суд може подовжити строк 

санації. 

Керуючий санацією здійснює контроль за виконанням плану 

санації і щоквартально звітує перед комітетом кредиторів про хід 

його виконання. 

Одночасно зі звітом керуючий санацією вносить на збори 

кредиторів одні із таких пропозицій: 

про дострокове припинення процедури санації у зв'язку з 

відновленням платоспроможності боржника; 

про укладання мирової угоди; 
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 про продовження процедури санації; 

 про визнання боржника банкрутом і початок ліквідаційної 

процедури. 

-3- 

Відповідно, з точки зору походження внутрішніх джерел 

проведення фінансової санації можна виділити: 

1. кошти власників (засновників, учасників, пайовиків тощо) 

суб'єкта підприємницької діяльності; 

2.   кошти працівників підприємства. 

З точки зору походження зовнішніх джерел фінансування 

санації, фінансова санація може здійснюватись за рахунок: 

  коштів    державного    бюджету    (для    державних 

підприємств); 

  використання кредитних ресурсів; 

  коштів основних кредиторів; 

  коштів від залучення інвестицій 

 Внутрішні джерела санації:  
1. Фінансова санація за рахунок коштів власника (власників) 

боржника 

Така допомога з правової точки зору може здійснюватись 

шляхом:   

безповоротної фінансової допомоги,  

зворотної фінансової допомоги,  

збільшення статутного фонду. 

Безповоротною фінансовою допомогою  слід вважати суму 

коштів, передану платнику податку згідно з договорами дарування, 

іншими подібними договорами, які не передбачають відповідної 

компенсації чи повернення таких коштів (за винятком бюджетних 

дотацій і субсидій), або без укладання таких угод; 

суму безнадійної заборгованості, відшкодованої кредитору 

позичальником після списання такої безнадійної заборгованості; 

суму заборгованості платника податку перед іншою юридичною 

чи фізичною особою, що залишилася нестягнутою після закінчення 

строку позовної давності; 

 кредит або депозит, наданий платнику податку без встановлення 

строків повернення його основної суми, за винятком кредитів, 

наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у 

банківських установах. 
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Зворотна фінансова допомога власником може надаватись 

виключно на підставі цивільно правових договорів, зокрема позики, 

кредиту тощо. Враховуючи, що відповідно до законодавства 

України кредити можуть видаватись лише спеціалізованими 

установами: банками, кредитними спілками та ломбардами - це 

обмежує використання даного джерела. 

Збільшення статутного фонду акціонерного товариства може 

здійснюватися трьома методами: 

 шляхом випуску нових акцій; 

 шляхом обміну облігацій (які були випущені раніше) на акції; 

 шляхом збільшення номінальної вартості акцій. 

2. Участь у санації працівників боржника 

Фінансування санації персоналом можливо за допомогою: 

 відстрочки чи відмови від винагороди за результатами 

господарської діяльності; 

 надання робітниками позик; 

 придбання співробітниками акцій даного підприємства.  

Зовнішні джерела санації  
Для проведення фінансової санації можуть залучатись також 

кредитні ресурси. Залучення кредитних коштів для проведення 

фінансової санації обов'язково повинно бути забезпечено або 

заставою, або гарантіями, або іншим забезпеченням.  

Досудова санація може здійснюватися також за участю 

кредиторів. При цьому це сприяння може бути надане у такому ви-

гляді: 

 шляхом реструктуризації суттєвої заборгованості; 

 за допомогою повної чи часткової відмови від зобов'язань; 

 за допомогою надання додаткових позикових коштів. 

  

-4- 

Мирова угода - це процедура досягнення домовленості між 

боржником і кредиторами відносно пролонгації термінів сплати 

належних кредиторам платежів або відносно зменшення суми 

боргу.  

Від імені боржника мирову угоду у процедурі розпорядження 

майном укладають сам боржник-підприємець, керівник боржника, 

повноваження якого як законного представника визначні у 

статутних документах відповідної юридичної особи, чи арбітражні 
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керуючі у процедурі судової санації та ліквідації. У процедурі 

санації такою особою є керуючий санацією, а у ліквідаційній 

процедурі - ліквідатор. 

Від імені кредиторів рішення про укладання мирової угоди 

приймається комітетом кредиторів. Підписує мирову угоду від імені 

кредиторів голова комітету кредиторів. 

Від імені державних органів, які мають право брати участь у 

справі про банкрутство з боку кредиторів, мирову угоду підписує 

керівник відповідного органу за місцезнаходженням боржника, 

наприклад керівник державної податкової служби. 

Мирова угода може бути укладена на будь-якій стадії прова-

дження у справі про банкрутство, у тому числі й після визнання 

боржника банкрутом (на стадії ліквідації боржника). Мирова угода 

укладається у письмовій формі.  

За заявою будь-кого з кредиторів мирова угода може бути 

визнана господарським судом недійсною, якщо боржником подані 

недостовірні відомості про своє майно в бухгалтерському балансі 

або в інших документах, що свідчать про фінансове та майнове ста-

новище боржника (банкрута), а також коли існують побоювання, 

що виконання мирової угоди призведе боржника до банкрутства. 

Визнання мирової угоди недійсною є підставою для поновлення 

провадження у справі про банкрутство, про що господарським 

судом виноситься ухвала.  

Мирова угода може бути розірвана також за рішенням гос-

подарського суду у разі невиконання боржником умови мирової 

угоди або вчинення боржником дій, які завдають збитків чи 

порушують права та законні інтереси кредиторів. 

У разі якщо мирова угода не укладена, господарський суд визнає 

боржника банкрутом та розпочинає ліквідаційну процедуру. 

 

2. 6. Реструктуризація підприємства 

1. Сутність реструктуризації підприємства 

2. Форми реструктуризації 

3. Реорганізація підприємства 

4. Форми санаційної реорганізації 

-1- 

 Реструктуризація підприємств - це здійснення 

адміністративно-економічних, правових, технічних заходів, 
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спрямованих на зміну структури підприємства, його управління, 

форм власності, організаційно-правових форм, здатних привести 

підприємство до фінансового оздоровлення, збільшення обсягів 

випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення 

ефективності виробництва. 

Окремі особливості реструктуризації, на погляд науковців, 

зводяться до наступного: 

по-перше, реструктуризація забезпечує виживання підприємству, 

таким чином, виступає як його захисна реакція ; 

по-друге, реструктуризація, націлена (крім виживання) ще й на 

досягнення фінансово-економічних успіхів ; 

по-третє, реструктуризацію пов'язують із зміною форми влас-

ності, 

по-четверте, реструктуризація пов'язується зі зміною форм і 

методів управління виробництвом: ; 

по-п'яте, реструктуризація виступає як трансформація ви-

робництва та зміна відносин з контрагентами; 

по-шосте, реструктуризація повинна забезпечувати зростання 

ринкової вартості підприємства за рахунок можливих внутрішніх 

змін (мобілізації внутрішніх резервів удосконалення усіх аспектів 

діяльності). 

Законом України "Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом" іншими нормативно-

правовими документами передбачено використання реструктури-

зації як ефективного засобу відновлення платоспроможності 

підприємства, який рекомендується включати до плану санації. 

Міністерство економіки України затвердило методичні ре-

комендації щодо здійснення реструктуризації державних 

підприємств, Агентство з питань попередження банкрутств 

підприємств та організацій розробило методику складання планів 

такої реструктуризації.  

-2- 

Розрізняють такі форми реструктуризації: 

реструктуризація виробництва; 

реструктуризація активів; 

фінансова реструктуризація; 

корпоративна реструктуризація (реорганізація).  

Реструктуризація виробництва передбачає внесення змін до 
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організаційної та виробничо-господарської сфери підприємства з 

метою підвищення його рентабельності та конку-

рентоспроможності. Ідеться насамперед про такі заходи: 

зміна керівництва підприємства; 

впровадження нових, прогресивних форм та методів управління; 

диверсифікація асортименту продукції; 

поліпшення якості продукції; 

підвищення ефективності маркетингу; 

зменшення витрат на виробництво; 

скорочення чисельності зайнятих на підприємстві;  

Реструктуризація активів передбачає: 

продаж частини основних фондів; 

продаж зайвого обладнання, запасів сировини та матеріалів 

тощо; 

продаж окремих підрозділів підприємства; 

зворотний лізинг; 

реалізація окремих видів фінансових вкладень; 

рефінансування дебіторської заборгованості. 

Фінансова реструктуризація пов'язана зі зміною структури й 

розмірів власного та позичкового капіталу, а також зі змінами в 

інвестиційній діяльності підприємства. Включає заходи: 

реструктуризація заборгованості перед кредиторами; 

одержання додаткових кредитів; 

збільшення статутного фонду; 

заморожування інвестиційних вкладень. 

Найскладнішим видом реструктуризації є корпоративна ре-

структуризація. Остання передбачає реорганізацію підприємства, 

що має на меті змінити власника статутного фонду, створення но-

вих юридичних осіб і (або) нову організаційно-правову форму 

діяльності. У межах такої реструктуризації виконують: 

часткову або повну приватизацію; 

поділ великих підприємств на частини; 

виокремлення з великих підприємств тих чи інших підрозділів,  

 приєднання до інших чи злиття з іншими, потужнішими 

підприємствами. 

-3- 

Якщо прийнято рішення про реорганізацію підприємства, 

потрібно розробити план реорганізаційних заходів, який має 
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містити: 

економічне обґрунтування необхідності проведення рест-

руктуризації; 

пропозиції щодо форм та методів реорганізації; 

витрати на здійснення реструктуризації та джерел їх 

фінансування; 

 конкретні заходи, спрямовані на реалізацію плану; 

оцінювання ефективності проекту реструктуризації. 

У результаті корпоративної реструктуризації (реорганізації) 

змінюється правовий статус юридичної особи. За формальними 

ознаками розглядаються три види реорганізації: 

реорганізація, спрямована на укрупнення  підприємства  (злиття, 

приєднання, поглинання); 

  спрямована  на  подріблення   підприємства   (поділ, виділення); 

   реструктуризація без змін розмірів підприємства 

(перетворення). 

У разі реорганізації підприємства слід враховувати такі за-

конодавчі передумови та вимоги: 

порядок   державної  реєстрації   (перереєстрації)   та ліквідації 

суб'єктів господарювання; 

вимоги антимонопольного законодавства; 

вимоги щодо захисту інтересів кредиторів підприємства, його 

власників, персоналу тощо; 

порядок емісії акцій (у разі реорганізації акціонерного то-

вариства); 

можливі економічні, демографічні та інші наслідки локального 

масштабу. 

У результаті реорганізації підприємства постає потреба ска-

сувати державну реєстрацію одних суб'єктів господарювання і за-

реєструвати або перереєструвати інших.  

-4- 

До основних форм реорганізації, результатом яких є укрупнення 

підприємств, належить злиття кількох підприємств в одне, 

приєднання одного або кількох підприємств до іншого, а також їх 

взаємне поглинання. 

До основних мотивів, які можуть спонукати санатора до 

реорганізації поглинанням, приєднанням чи злиттям з 

підприємством, що перебуває у фінансовій кризі, можна віднести 
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такі: 

1. Ефект синергізму. Синергізм - це умова, за якої загальний 

результат є більшим від суми часток. Коли йдеться про ре-

організацію, спрямовану на використання ефекту синергізму, 

вартість підприємства в її результаті перевищує сумарну вартість 

окремих підприємств до реоргіназції. Ефект синергізму виникає 

завдяки дії таких чинників: 

економія на витратах, яка виявляється зі зростанням масштабів 

виробництва; 

економія фінансових ресурсів; 

збільшення впливу на ринку.                                                                                 

2. Прагнення заволодіти ліцензіями, патентами, ноу-хау, які є в 

розпорядженні підприємства, що перебуває в кризі. 

3. Отримання надійного постачальника факторів виробництва 

(наприклад, сировини чи комплектуючих). 

4. Податкові переваги. Прибуткова фірма може придбати 

компанію, яка має від'ємний об'єкт оподаткування, і таким чином 

отримати економію на податкових платежах. 

5. Придбання активів за ціною, нижчою за їх вартість заміщення, 

передача технологічних та управлінських знань та навичок 

(технологічні трансферти). 

6. Диверсифікація активів та діяльність з метою зменшення 

ризиків. 

7. Попередження захоплення компанії великими корпора-

тивними "хижаками" та збереження контролю над підприємством. 

В антимонопольних законодавствах більшості країн розрізняють 

горизонтальне злиття (приєднання, поглинання) та вертикальне. 

Горизонтальне злиття - це об’єднання двох фірм, які виробляють 

однаковий тип товару чи надають однакові послуги. 

Вертикальне злиття - це злиття одного підприємства з його 

постачальником сировини чи споживачем продукції. 

Злиття кількох підприємств в одне. Така форма санаційної 

реорганізації, як злиття, означає об’єднання підприємства (або 

кількох підприємств), яке перебуває у фінансовій кризі, з іншим 

фінансово стійким підприємством (кількома підприємствами). У 

разі злиття підприємства всі майнові права та обов'язки кожного з 

них переходять до новоствореного підприємства. Бухгалтерські 

баланси підприємств консолідуються. Під час такої реорганізації 
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активи і пасиви підприємств, що реорганізуються, у повному обсязі 

передаються підприємству-правонаступнику; підприємства, які 

злилися, припиняють господарську діяльність і втрачають свій 

юридичний статус. 

Реорганізація приєднанням. 

Приєднання - це спосіб корпоративної реструктуризації, який 

передбачає приєднання всіх прав та обов'язків однієї або кількох 

юридичних осіб - право попередників до іншої юридичної особи - 

правонаступника. 

Принципова різниця між злиттям та приєднанням полягає в 

тому, що в першому випадку всі майнові права та обов'язки кількох 

юридичних осіб концентруються на балансі підприємства, яке 

створюється, а в другому - на балансі підприємства, що вже 

функціонує на момент прийняття рішення про приєднання. 

 Реорганізація поділом. 

Поділ - це спосіб реорганізації, який полягає в тому, що 

юридична особа припиняє свою діяльність, а на її базі створюється 

кілька нових підприємств, оформлених у вигляді самостійних 

юридичних осіб. 

Реорганізація виокремленням. 

Коли йдеться про виокремлення, нова юридична особа (особи) 

створюються з використанням лише частини належного 

реорганізованому підприємству майна. Залишкова частина є базою 

для продовження господарської діяльності.  

Перетворення як окремий випадок реорганізації підприємств.      

Перетворення - це спосіб реорганізації, що передбачає зміну 

форми власності або організаційно-правової форми юридичної осо-

би без припинення господарської діяльності підприємства. Коли 

одне підприємство перетворюється на інше, до підприємства, яке 

щойно виникло, переходять усі майнові права та обов'язки колиш-

нього підприємства. 

 

2. 7. Методи державної фінансової підтримки санації 
підприємств 

1. Мета, значення та необхідність державної санаційної 

підтримки підприємств 

2. Функції органів з питань санаційної підтримки підприємств 

3. Форми та методи державної підтримки підприємств 
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Державна підтримка може здійснюватися як за рахунок коштів 

державного бюджету, так і за рахунок місцевих бюджетів. При 

цьому відповідні державні органи мають укласти з кредиторами 

договір поруки за зобов'язаннями боржника або погасити дані 

зобов'язання за рахунок надання кредитної підтримки чи 

фінансових ресурсів на безповоротній основі. 

До основних критеріїв відбору підприємств для надання їм 

цільової державної підтримки слід віднести такі: 

потенційна прибутковість; 

високий рівень менеджменту на підприємстві; 

спрямованість на використання нових, ефективних ре-

сурсозберігаючих та екологічно безпечних технологій; 

можливість експорту (приросту експорту) конкурентос-

проможної продукції; 

заміна імпортної продукції, сировини, матеріалів вітчизняними; 

вирішення проблеми енергозабезпечення, енергозбереження 

(ресурсозбереження); 

збереження науково-технічного потенціалу (досліджень і 

розробок, що мають пріоритетне значення для країни); 

наявність ринків збуту продукції у країні та за кордоном. 
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Законом „Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом” передбачено, що функцію державного 

органу з питань банкрутства виконують Міністерство економіки  

та державна госпрозрахункова установа Агентство з питань 

банкрутства 

Агентство спільно з розпорядником майна боржника і на підставі 

укладеного з ним договору виконує наступні функції: 

аналізує фінансово-господарську діяльність підприємства та 

надає арбітражному керуючому необхідну консультативну і 

практичну допомогу, 

здійснює підготовку і подання в установленому порядку 

пропозицій господарському суду щодо кандидатур арбітражних 

керуючих. 
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забезпечує функціонування єдиної бази даних про підприємства, 

щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство  

проводить експертизи фінансового становища державних 

підприємств і підприємств, у статутному фонді яких частка 

державної власності перевищує 25 %.  

готує висновок про наявність ознак прихованого, фіктивного 

банкрутства або доведення до банкрутства на запит суду, 

прокуратури або іншого уповноваженого органу;  

готує пропозиції щодо проведення досудової санації суб'єктів 

підприємницької діяльності, які перебувають у державній власності 

на виконання доручення Мінекономіки, в ініціативному порядку - 

за договором з підприємством або за договором з інвестором. 

готує пропозиції щодо продажу частини майна боржника - 

державного підприємства у процедурі санації, майна державного 

підприємства-банкрута, стосовно якого винесено ухвалу про 

ліквідацію. 

 інформує Мінекономіки та, за його дорученням, інші центральні 

органи виконавчої влади. 

Питання санації та реструктуризації недержавних підприємств 

вирішує. Український центр реструктуризації підприємств та 

розвитку приватного сектору, який утворений спеціальною 

постановою кабінету Міністрів України. Основні завдання цього 

органу такі: 

організаційне забезпечення реалізації проектів реструктуризації 

підприємств та розвитку приватного сектора; 

 розроблення та здійснення проектів фінансового оздоровлення і 

реструктуризації підприємств, залучення іноземних та вітчизняних 

партнерів до виконання цих програм; 

 навчання вітчизняних консультантів та працівників підприємств 

з питань їх реструктуризації та розвитку приватного сектора; 

  надання послуг з питань реструктуризації підприємств у 

вигляді консультацій, забезпечення надання методичних матеріалів 

та довідкових посібників, організації семінарів і конференцій тощо. 

Фінансова та організаційно-правова підтримка приватизованих 

підприємств та ВАТ, державна частка в статутних фондах яких не 

перевищує 25%, здійснюється Фондом державного майна України. 

Специфічними питаннями санації сільськогосподарських 

підприємств займається Міжвідомча комісія з питань проведення 
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санації з одночасним здійсненням реструктуризації підприємств 

агропромислового комплексу. 
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Централізована санаційна підтримка може проводитися: а) 

шляхом прямого бюджетного фінансування; б) непрямими формами 

державного впливу. 

Пряме державне фінансування санації підприємства передбачає 

безпосереднє надання коштів суб'єктам господарювання із 

централізованих фондів фінансових ресурсів. Пряме бюджетне 

фінансування санації підприємств може здійснюватися на пово-

ротних (бюджетні позички) і безповортних (субсидії, дотації, по-

вний або частковий викуп державою акцій підприємств, що пере-

бувають на межі банкрутства) умовах. 

Фінансова підтримка на безповоротній основі надається в таких 

випадках: 

якщо збитки, завдані підприємству стихійним лихом, пе-

ревищують суми відшкодувань, передбачених законодавством про 

обов'язкове страхування; 

для відшкодування збитків конкретним підприємствам у разі, 

коли чинним законодавством встановлено умови господарювання, 

за яких не забезпечується покриття витрат на виробництво товарів 

(послуг), що може призвести до банкрутства; 

для фінансування витрат на відновлення платоспроможності 

окремих підприємств, діяльність яких пов'язана з особливо 

важливими суспільними інтересами. 

Непрямі форми державного фінансового сприяння санації 

підприємств                                                                                                                  

До основних форм непрямої державної підтримки підприємств 

слід віднести такі: 

підтримка фіскального характеру; 

дозвіл на порушення антимонопольного законодавства; 

державні протекціоністські заходи, спрямовані на захист 

вітчизняного товаровиробника;  

розміщення державних замовлень на підприємствах, які 

перебувають у фінансовій кризі; 

обмеження щодо виходу на ринок; 
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надання державних гарантій та поручительства. 

 2. 8. Економіко – правові аспекти банкрутства та ліквідації 
підприємств 

 

1. Необхідність, функції та завдання інституту банкрутства 

підприємств 

2. Процедури банкрутства 

3. Доарбітражне врегулювання господарських спорів 

4. Основні стадії судового впровадження 

-1- 

    У світовій практиці існують наступні підходи до визначення 

цілей процесу банкрутства, основними з яких є: 

стимулювання розвитку бізнесу (підприємництва) і зростання 

ефективності економіки; 

контроль господарських відносин між окремими суб'єктами 

ринку, забезпечення рівності прав, зобов'язань та відповідальності. ; 

очищення ринку від недієздатних учасників; 

справедливий розподіл грошових коштів, отриманих від продажу 

майна банкрута, між кредиторами.   

створення умов для відновлення бізнесу у випадку доцільності і 

бажання власників підприємства.  

У червні 1999 року прийнятий Закон "Про відновлення 

платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом". 

Концепція Закону передбачає виконання триєдиної задачі. По-

перше, припинення непродуктивного використання виробничих 

потужностей. По-друге, запобігання розбазарювання майна 

неплатоспроможних підприємств. По-третє, задоволення претензії 

та вимоги кредиторів. 

Чинний сьогодні Закон передбачає процедури, що спрямовані на 

уникнення ліквідації майна боржника. Підприємства мають шанс 

відновити свою платоспроможність за допомогою процедури 

санації.  Закон  передбачає наступні методи санації: 

реструктуризація підприємства;                                                                            

перепрофілювання виробництва; 

закриття нерентабельних виробництв; 

відстрочка та розстрочка платежів або списання частини боргів, 

про що укладається мирова угода; 

ліквідація дебіторської заборгованості; 
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продаж частини майна боржника;  

звільнення працівників та інші методи.                                                               

Закон про банкрутство в новій редакції поширюється й на 

фізичних осіб-підприємців, а також на деякі непідприємницькі 

установи. В Законі чітко виписані функції та повноваження 

важливих учасників у судовому провадженні зі справи про банкрут-

ство - арбітражних керуючих. Новий нормативний акт містить до-

статньо процесуальних норм, необхідних для вирішення всіх про-

блем щодо розгляду цієї категорії справ у господарських судах. 

Закон визначає повноваження державного органу з питань бан-

крутства - Агентства з питань банкрутства. 
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Відповідно до Закону щодо боржника застосовуються такі судові 

процедури: 

- розпорядження майном боржника;  

- мирова угода; 

- санація боржника;    

- ліквідація банкрута. 

Процедурою розпорядження майном боржника є система заходів 

щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням 

майном боржника з метою забезпечення збереження та ефективного 

використання майнових активів божника, а також проведення 

аналізу його фінансового становища. 

Мирова угода укладається між боржником та кредитором 

(кредиторами) про відстрочку або припинення зобов'язання за 

угодою сторін. 

Санацією називається система заходів, що здійснюється під час 

провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнан-

ня боржника банкрутом та його ліквідації. Метою процедури 

санації є оздоровлення фінансового становища боржника, а також 

задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів 

шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і 

капіталу та зміни організаційно-правової і виробничої структури 

боржника. 

Процедура ліквідації визначається після визнання боржника 

банкрутом і спрямована на припинення діяльності суб'єкта 

підприємницької діяльності з метою здійснення заходів щодо за-
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доволення визнаних судом вимог кредиторів шляхом продажу його 

майна. Ліквідація може бути добровільною, коли боржник сам 

звертається до господарського суду із заявою про визнання його 

банкрутом із наступною ліквідацією його майна та примусовою, 

коли кредитори наполягають на ліквідації боржника. 
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Доарбітражне врегулювання спорів полягає у звернені кредитора 

до дебітора з письмовою претензією про відшкодування 

заборгованості. 

Розглядаючи претензію, підприємства та організації в разі 

потреби звіряють розрахунки, здійснюють експертизу або вдаються 

до інших дій, щоб забезпечити доарбітражне врегулювання спору. 

Підприємства та організації, до яких надійшла претензія, зобов'язані 

задовольнити обґрунтовані вимоги заявника. 

Можливі чотири варіанти дій контрагента після одержання 

претензії: 

одержувач претензії не дав жодної відповіді на претензію; 

заявник одержав лист-відповідь, в якому претензію відхилено 

повністю або частково; 

претензію визнано повністю або частково, але не повідомляється 

про перерахування визнаної суми; 

претензію визнано і заборгованість погашено - спір вважається 

врегульованим.                                                                                                             

У разі коли претензія лишилася без відповіді або була відхилена, 

заявник змушений звертатися до арбітражного суду з позовною 

заявою про стягнення заборгованості. 

Якщо претензію визнано повністю або частково, але з якихось 

причин кошти на поточний рахунок кредитора не надійшли, 

заявник претензії через 20 днів від дня одержання відповіді має 

право подати до банку розпорядження про списання у безспірному 

порядку визнаної боржником суми. До розпорядження додається 

відповідь боржника, а якщо в ній не зазначено розміру визнаної 

суми, то й копію претензії. У разі неплатоспроможності боржника 

кредитор через місць з дня отримання позивної відповіді на 

претензію (але не раніше ніж через 3 місяці з дня настання терміну 

платежу за договором, актом чи іншими документами) вправі 

звернутися до арбітражного суду із заявою, порушивши справу про 
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банкрутство неспроможного боржника. 

-4- 

Справи про банкрутство розглядаються господарським судом 

України за місцезнаходженням боржника.  

Стадії судового впровадження: 

1. Подання заяви   
Заява про порушення справи про банкрутство подається борж-

ником або кредитором до господарського суду у письмовій формі. 

Заява повинна бути підписана керівником або іншою особою, упов-

новаженою на це установчими документами підприємства-

боржника або кредитора, чи громадянином-заявником. 

До заяви кредитора додаються документи, які підтверджують 

його вимоги.  

Суддя господарського суду протягом п'яти днів з дня отримання 

заяви та документів, доданих до неї, повинен винести рішення про 

прийняття чи відмову у прийнятті заяви про порушення 

провадження у справі про банкрутство. 

2. Процедура розпорядження майном 

Функції розпорядника майна може виконувати фізичну особа, 

зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності, яка має вищу 

юридичну чи економічну освіту або володіє спеціальними 

знаннями, має ліцензію арбітражного керуючого і повинна бути 

незацікавленою особою стосовно боржника та кредиторів у 

відповідній справі. 

Розпорядник майна призначається на строк не більше шести 

місяців. 

Розпорядник майна має право: 

скликати збори кредиторів і брати в них участь з правом 

дорадчого голосу; 

аналізувати фінансове становище боржника та рекомендувати 

зборам кредиторів заходи щодо фінансового оздоровлення 

боржника; 

 звертатися до господарського суду з різними клопотаннями: 

залучати на договірних засадах спеціалістів з оплатою їх 

діяльності із коштів боржника. 

3. Публікація 

З метою встановлення всіх кредиторів та осіб, які виявили 

бажання взяти участь у санації боржника, на підготовчому засіданні 
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виноситься ухвала, в якій заявник зобов'язується подати до 

офіційних друкованих органів у десятиденний строк за його 

рахунок оголошення про порушення справи про банкрутство. 

Публікація розміщується в офіційних друкованих засобах інфор-

мації, якими є газети „Голос України" та „Урядовий кур'єр".  

4. Виявлення кредиторів і інвесторів 

Кредитори у місячний строк з дня опублікування в офіційному 

друкованому органі оголошення про порушення справи про бан-

крутство подають у господарський суд письмові заяви про грошові 

вимоги до боржника, а також документи, що їх підтверджують. 

5. Підготовче засідання      
На підготовчому засіданні суддя оцінює подані документи, 

заслуховує пояснення сторін, розглядає обґрунтованість заперечень 

боржника щодо вимог кредиторів. На цьому засіданні 

встановлюється дата засідання суду на якому буде прийняте 

рішення про санацію чи ліквідацію. 

6. Мораторій 

Мораторій запроваджується на задоволення вимог кредиторів, 

строки виконання яких настали до подання заяви про порушення 

справи про банкрутство. Як правило, мораторій запроваджується 

одночасно з порушенням провадження у справі про банкрутство. 

Дія мораторію завершується з припиненням провадження у 

справі про банкрутство. 

7. Попереднє засідання господарського суду 

Попереднє засідання господарського суду проводиться не 

пізніше як через три місяці після проведення підготовчого засідання 

суду. 

Основною подією в цьому засіданні є затвердження реєстру 

вимог кредиторів. На засіданні також визначається розмір визнаних 

судом вимог кредиторів, які включаються розпорядником майна до 

реєстру вимог кредиторів. 

Крім того, на цій стадії визначається черговість задоволення  

претензій кожного кредитора. 

8. Створення органів кредиторів 
Протягом десяти днів після проведення попереднього засідання 

господарського суду розпорядник майна повинен повідомити 

кредиторів, які включені у реєстр вимог кредиторів, про місце і час 

проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення. 
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Важливими питаннями, що розглядаються на зборах кредиторів, є: 

визначення кількісного складу комітету кредиторів (до семи осіб), 

визначення повноважень та умов дострокового припинення 

повноважень комітету кредиторів або окремих його членів. 

9. Ліквідаційна процедура 

Ліквідаційна процедура розпочинається з моменту визнання 

боржника банкрутом, у разі неможливості відновити його пла-

тоспроможність або недосягнення домовленості про укладення 

мирової угоди. 

Строк ліквідаційної процедури не може перевищувати два-

надцять місяців. Господарський суд може продовжити цей строк на 

шість місяців. 

У постанові про визнання боржника банкрутом господарський 

суд розпочинає ліквідаційну процедуру, призначає ліквідатора. 

Господарський суд має право призначити ліквідатором особу, яка 

виконувала повноваження розпорядника майна або керуючого 

санацією боржника. Ліквідатор (ліквідаційна комісія) виконує свої 

повноваження до завершення ліквідаційної процедури. 

Ліквідатор надає комітету кредиторів щомісячний звіт про свою 

діяльність, інформацію про фінансове становище і майно боржника 

на день початку та при проведенні ліквідаційної процедури, 

інформацію про використання коштів боржника. 

 

2. 9. Санаційні аспекти комерційних банків 

 

1. Ознаки  фінансової кризи  комерційного банку 

2. Сутність санації комерційного банку 

3. Санаційна реорганізація банку 

-1- 

Симптоми кризи комерційного банку бувають прямі та непрямі.  

До прямих відносяться:  

порушення банками обов'язкових економічних нормативів та 

недодержання вимог щодо резервування;  

різкі коливання залишків коштів на кореспондентських 

рахунках, особливо якщо мінімальні залишки наближаються до 

нуля;  

наявність неоплачених документів клієнтів;  

здійснення ризикованої кредитної та відсоткової політики;  
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збиткова діяльність;  

недостовірна (негативна) інформація міністерств і відомств, 

громадян, засобів масової інформації;  

скарги клієнтів на роботу банку;  

грубі порушення правил бухгалтерського обліку та звітності та 

ін. 

Непрямими  симптомами кризи є:  

строки залучення та розміщення коштів не збалансовані;  

банк працює на високоризикованих і ненадійних ринках;  

частка міжбанківських кредитів у складі залучених банком 

ресурсів занадто висока;  

несприятлива реклама стосовно залучення коштів на умовах, 

вигідніших за ринкові. 

Основним показником кризи більшості комерційних банків є 

проблемні кредити. На сьогодні єдина система показників, які 

характеризують фінансовий стан банків, остаточно ще не склалася. 

Кожний банк використовує свої самостійно розроблені методики, 

що включають різні показники, які часто суттєво різняться.  

-2- 

Санація банків в Україні здійснюється з ініціативи та під 

контролем НБУ. Рішення про санацію банку може прийматися:  

з ініціативи самого комерційного банку в рамках не примусових 

заходів впливу НБУ;  

з ініціативи НБУ;  

за погодженням усіх сторін у ході провадження справи про 

банкрутство. 

Підставою для застосування НБУ заходів впливу можуть бути: 

результати перевірок діяльності комерційних банків з боку НБУ; 

матеріали правоохоронних органів, державних податкових 

адміністрацій; результати перевірок діяльності комерційних банків 

аудиторськими організаціями та інші матеріали, що характеризують 

діяльність комерційних банків (статистична звітність, щоденні 

баланси тощо). 

Управління по роботі з проблемними банками систематично 

аналізує фінансово-господарський стан банків за системою Саmel, 

оцінюючи стан банку за спеціальною рейтинговою системою. 

Основне завдання банківського рейтингу полягає в тому, щоб дати 

комплексну оцінку становищу банку на ринку, на підставі якої 
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вкладник або юридична особа-клієнт банку зможе прийняти те або 

інше рішення.  

Комерційний банк переводиться в режим фінансового 

оздоровлення відповідно до постанови Правління НБУ за наявності 

підстав, підтверджених висновками системи банківського нагляду 

та відповідного регіонального управління НБУ. 

Режим фінансового оздоровлення — це система непримусових 

та примусових заходів впливу на комерційний банк, спрямованих 

на збільшення обсягу капіталу до необхідного рівня протягом 

визначеного НБУ періоду з метою відновлення ліквідності та 

платоспроможності і усунення порушень, які призвели комерційний 

банк до збиткової діяльності або скрутного фінансового становища, 

а також наслідків цих порушень. 

Банк може бути переведений в режим фінансового оздоровлення 

на строк не більше як 12 місяців. 

Наслідки: 

Переведення банку на загальний режим роботи 

Ліквідація комерційного банку 

Положенням НБУ передбачена можливість надання 

комерційному банку, який переведений в режим фінансового оздо-

ровлення, стабілізаційної позики. 

Стабілізаційна позика — це позика, яка може надаватись НБУ 

комерційному банку на визначений Правлінням НБУ строк для 

оперативного забезпечення його платоспроможності і ліквідності й 

підтримки виконання заходів фінансової санації. 

У випадку фінансового ускладнення комерційного банку, що 

реально загрожує інтересам вкладників, кредиторів і акціонерів, та 

надання банком хибної звітності в НБУ останній, керуючись 

наданим йому правом, усуває керівництво банківської установи від 

управління і призначає тимчасову нову адміністрацію.  

Метою діяльності тимчасової адміністрації та основним її 

завданням є приведення справ комерційного банку у відповідність 

із чинним законодавством, відновлення платоспроможності, 

усунення виявлених порушень, причин і умов, які призвели до 

погіршення фінансового стану, і здійснення інших заходів щодо 

санації комерційного банку. 

Тимчасова адміністрація, загальна тривалість праці якої не може 

перевищувати 12 місяців, згідно з інструкцією НБУ перевіряє 
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договірну, бухгалтерську, звітну, касову і канцелярську 

документацію, матеріали ревізійної комісії щодо справ банку та 

інші цінності банку. У разі потреби керівник тимчасової 

адміністрації організовує комплексну перевірку діяльності 

комерційного банку із залученням зовнішнього аудиту. 

-3- 

Значна частина причин кризи комерційних банків — це 

недостатній рівень їх капіталізації. Національний банк України 

постійно примушує дрібні банки до реорганізації (злиттям, 

приєднанням або поглинанням) 

Процес реорганізації комерційного банку відбувається за 

рішенням вищого його органу (акціонерів) як з власної ініціативи, 

так і за вимогою НБУ в зв'язку із застосуванням санкцій за 

недодержання банківського законодавства. 

Найголовнішими умовами реорганізації комерційних банків 

мають бути такі умови: 

банк-правонаступник повинен додержуватися економічних 

нормативів, виконувати вимоги щодо формування статутного 

фонду, не мати збитків і його фінансовий стан не повинен 

загрожувати інтересам вкладників і кредиторів; 

реорганізація комерційного банку не повинна призвести до 

збиткової діяльності банку-правонаступника, порушення ним вимог 

НБУ стосовно формування статутного фонду, економічних 

нормативів, виникнення ситуації, що загрожує інтересам вкладників 

і кредиторів та ін. 

Під час реорганізації комерційного банку злиттям чи 

приєднанням його активи і пасиви в повному обсязі передаються 

банку-правонаступнику. Банк, що реорганізується, виключається з 

державної книги реєстрації банків, валютних бірж та інших 

фінансово-кредитних установ. У разі злиття банк-правонаступник 

відповідно до чинного законодавства України затверджує нові 

установчі документи й одержує нову назву. 

У випадку реорганізації комерційного банку поділом його 

активи і пасиви в повному обсязі передаються банкам-

правонаступникам, які створюються в результаті реорганізації. 

Аналогічно як із укрупненням банк, що реорганізується поділом, 

виключається із державної книги реєстрації банків, валютних бірж 

та інших фінансово-кредитних установ, закриваються його 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44

кореспондентський і субкореспондентський рахунки і номер МФО. 

Під час реорганізації комерційного банку відокремленням 

(розукрупненням) частина активів та пасивів банку, що 

реорганізується, передається банку-правонаступнику або кільком 

банкам-правонаступникам, які створюються в результаті 

реорганізації. Банк, що реорганізується, вносить зміни в установчі 

документи відповідно до чинного законодавства України і 

нормативних актів НБУ. Як правило, за такої форми реорганізації зі 

складу банку відокремлюються філії. 

Банки, які в результаті будь-якої форми реорганізації 

припиняють свою діяльність як юридичні особи, виключаються з 

державної книги реєстрації банків, валютних бірж та інших 

фінансово-кредитних установ і втрачають всі ліцензії, надані 

Національним Банком України, тобто банк підлягає ліквідації.  

Рішення про ліквідацію комерційного банку може бути прийняте 

в таких випадках:  

власниками (зборами засновників, акціонерів);  

господарським судом — у разі оголошення банку банкрутом;  

Національним банком України — у разі допущення ним суттєвих 

порушень. 
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